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Protokół Nr 13 

z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego 

dnia 23 listopada 2020 roku. 

 

Przewodniczący Komisji radny Jakub Piotrowski otworzył i prowadził posiedzenie Komisji 

Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego..Powitał członków Komisji, mieszkańców 

Milanówka. 

Komisja odbyła się 23 listopada 2020 (poniedziałek) o godz.17,30 w trybie on-line. 

Lista obecności członków Komisji i gości są załącznikami do protokołu. 

Skład Komisji; 

Przewodniczący Jakub Piotrowski 

Radny Krzysztof Wiśniewski  

Radny Kamil Bialik  

 

W obradach udział brali również; ·Naczelnik OSP Sławomir Wieleciński 

Referat Spraw Komunikacji Społecznej pani Katarzyna Stelmach 

St. Ds. Obronnych Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego pan Łukasz Ryk 

 

Proponowany porządek obrad: 

1.Przyjęcie porządku obrad. 

2.Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie współpracy Miasta Milanówka z organizacjami 

pozarządowymi na 2021r. 

3.Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie projektu budżetu Miasta Milanówka na 2021 r. 

4.Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Milanówka na lata 2021–2036. 

5.Omówienie sytuacji epidemiologicznej Miasta Milanówka. 

 

Ad. 1. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji poddał pod glosowanie przyjecie porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu; 3-za, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 

 

Ad.2. 

Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie współpracy Miasta Milanówka z organizacjami 

pozarządowymi na 2021r. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że jest to uchwała podejmowana rokrocznie.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały dotyczącej współpracy Miasta 

Milanówka z organizacjami pozarządowymi na 2021r. 

Komisja w głosowaniu; 2-za, 1-wstrzymujący, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

Przewodniczący Jakub Piotrowski za 

Radny Krzysztof Wiśniewski głos wstrzymujący 

Radny Kamil Bialik za 
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Ad.3. 

Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie projektu budżetu Miasta Milanówka na 2021 rok. 

Naczelnik OSP Sławomir Wieleciński poinformował, że OSP składała swoje zapotrzebowanie, 

jeszcze przed otworzeniem przetargu na samochód. Okazało się, że poza środkami, które OSP 

miała przekazane, trzeba dołożyć 25 000,00zł z pieniędzy Straży, które były przeznaczone na 

zakupy i na szkolenia. Z tych środków planowany był zakup 15 par spodni lekkich, oraz 

przeszkolenie 10 osób  

z zakresu napełniania zbiorników ciśnieniowych. Tego w tym roku OSP nie zrobi, ponieważ nie 

będzie na to środków, ponieważ przeniesiono je na zakup samochodu. Naczelnik zwraca się o 

zwiększenie tej kwoty dla OSP. W przyszłym roku szkolenie oraz zakup spodni dotyczy kwoty 

18 832,00zł. 

Przewodniczący Komisji stwierdził, że jest to właściwy wniosek do Komisji Budżetu i Inwestycji. 

Radny uważa, że należy wprowadzić autopoprawkę do budżetu dotyczącą tych środków. 

Naczelnik OSP podkreślił, że najpierw zwraca się o przyznanie środków do Rady Miasta 

Milanówka. 

Przewodniczący poprosił o powtórzenie kwoty, o jaka wnosi OSP.  

Naczelnik OSP poinformował, że konkretna kwota wynosi 18 832,00zł, z czego 8 500,00zł jest 

przeznaczone na przeszkolenie 10 osób wraz z egzaminem UDT na napełnianie zbiorników 

wysokociśnieniowych, oraz zakup 15 par spodni w kwocie 688,00zł za jedną parę, co daje kwotę 

10 332,00zł. 

Radny Kamil Bialik poinformował, że zgodnie z uchwałą nr 216/XXVI/16 z 17 listopada 2016 roku 

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w części 2 §3 ust.2; ·„ Stałe komisje rady 

w terminie do 2 grudnia poprzedzającego rok budżetowy, odbywają posiedzenia, na których 

formułują opinie na piśmie o projekcie uchwały budżetowej. W przypadku zgłoszenia propozycji 

wprowadzenia do uchwały budżetowej nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego 

w projekcie, istnieje obowiązek wskazania przez komisję źródła jego finansowania”. Radny zwrócił 

uwagę, że Przewodniczący Komisji musi sformułować na piśmie opinie, oraz wskazać skąd te 

18 832,00zł mamy wziąć. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że skonsultuje to z panią skarbnik i burmistrzem, skąd taka 

kwotę pozyskać. 

Radny Krzysztof Wiśniewski podkreślił, że na posiedzeniu powinna być obecna pani skarbnik lub 

burmistrz. Jest to okres, kiedy, jako jedna z komisji, opiniować projekt budżetu na rok przyszły. Bez 

udziału burmistrz i skarbnika miasta, trudno jest taka opinię wydać. Radny przypomniał, że 

referaty zawsze maja większe potrzeby niż budżet miasta może zapewnić, co oznacza, że nie każde 

zapotrzebowanie może być zaspokojone. Komisja nie może obiecać, że prośba OSP będzie 

zaspokojona. Radny uważa, że podejmowanie w dniu dzisiejszym takich zobowiązań byłoby 

przedwczesne. 

Przewodniczący Komisji uważa, że dobrze, że pan komendant przekazał takie zapotrzebowanie 

budżetowe. Radny odbędzie rozmowy z odpowiednimi osobami. Wniosek formalny dotyczący tego 

zapotrzebowania, radny złoży na Komisji Budżetu i Inwestycji. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie opinię Komisji dotyczącą uchwały w sprawie 

projektu budżetu Miasta Milanówka na 2021 rok. 

Komisja w głosowaniu; 2-za, 1- przeciw, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 
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Przewodniczący Jakub Piotrowski za, Radny Krzysztof Wiśniewski przeciw, Radny Kamil Bialik za. 

Ad.4. 

Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Milanówka na lata 2021–2036. 

Radny Krzysztof Wiśniewski uważa, że należałoby w tej sprawie zadawać pytania skarbnikowi i 

burmistrzowi. Ze względu na nieobecność tych osób, dyskusja nie ma sensu. 

Naczelni OSP zadał pytanie, czy jest przewidziana edycja budżetu obywatelskiego w przyszłym 

roku. 

Pani Katarzyna Stelmach poinformowała, że na dzień dzisiejszy, nie będzie realizowany budżet 

obywatelski w przyszłym roku. Będą realizowane projekty, które są do zrealizowania w tym roku. 

W przyszłym roku, być może, zostanie przeprowadzona procedura związana z uchwaleniem 

głosowania nad projektami, które miałyby być realizowane w 2022 roku. Na 2021 rok nie 

przewiduje się realizacji. Wszystko zależy od wpływów do gminy. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie opinię Komisji dotyczącą projektu uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2021–2036. 

Komisja w głosowaniu; 2-za, 1- przeciw, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

Przewodniczący Jakub Piotrowski za, Radny Krzysztof Wiśniewski przeciw, Radny Kamil Bialik za. 

 

Ad.5. 

Omówienie sytuacji epidemiologicznej Miasta Milanówka. 

St. Ds. Obronnych Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego pan Łukasz Ryk poinformował, że 

COVID w Milanówku w większym zakresie pojawił się od połowy października tego roku. Od Marca 

do października było ok. 1000 osób w kwarantannie i 30 osób chorych. Obecnie są 73 osoby chore 

i 135 osób w kwarantannie. Żeby zapobiegać rozprzestrzenianiu pandemii Straż Pożarna z 

Milanówka dezynfekuje place zabaw, tunel. Zakupiono ozonatory do szkół, przedszkoli. Są 

ozonowane pomieszczenia w przypadku, kiedy wystąpi COVID. Pan Ryk podkreślił, że należy 

zachowywać zasady bezpieczeństwa, o których można przeczytać na stronie gov.pl/koronawirus. 

OPS, wolontariusze i OSP dostarczają mieszkańców, którzy tego potrzebują, zakupy lub potrzebne 

rzeczy. 

Przewodniczący Komisji zadał pytanie w sprawie ozonatorów. 

Pan Łukasz Ryk poinformował, że ozonatory maja pojemność 730m3 na godzinę. Pomieszczenie 

100m2 wysokości 3m można ozonować w ciągu pół godziny. 

Przewodniczący Komisji zapytał, gdzie można wykorzystać ozonatory. 

Pan Łukasz Ryk wyjaśnił, że obecnie ozonatory są wykorzystywane w placówkach oświatowych 

 w przypadku potwierdzenia COVID. Na bieżąco są ozonowane żłobki i przedszkola, że względu na 

to, że cały czas pracują. 

Radny Kamil Bialik podkreślił, że podczas Komisji Edukacji pojawił się problem z dostępnością 

ozonatorów w szkołach. Radny zapytał, czy jest szansa na dokupienie jednej sztuki dla szkół lub 

skoordynowanie dostępności urządzenia. 

Pan Łukasz Ryk podkreślił, że ozonatory są dopiero od tygodnia. Trzeba opracować grafik, jak będą 

przekazywane. 

Radny Kamil Bialik wie, że ozonatory są, że nie trzeba kupić kolejnego sprzętu, tylko w 

odpowiednim czasie dostarczyć. 
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Pan Łukasz Ryk uważa, że po ustaleniu grafiku nie będzie problemu. 

Radny Kamil Bialik zapytał, czy są statystyki dotyczące osób, które zmarły z powodu COVID. 

Pan Łukasz Ryk podkreślił, że są to informacje dotyczące powiatu, ponieważ osoba, która zmarła  

w szpitalu dotyczy statystyk powiatu. 

Radny Kamil Bialik poruszył kwestię dzików na terenie gminy. 

Pan Łykasz Ryk wyjaśnił, że gmina dostała pozwolenie od starosty na odłowienie dzików  

i przewiezienie na tereny łowieckie 40 sztuk dzików w terminie do 31 stycznia 2021 r.. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Przewodnicząc Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego 

/-/     

Radny Jakub Piotrowski  

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska 

 


